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RES. 2002/12, 
de 24 de julho 

de 2002
RES. 225/2016

RES. 118/2014 e 
RES. 181/2017

Lei 12.594
2012 

SINASE

BASE LEGAL

Art. 35.  A execução das medidas socioeducativas reger-se-á 
pelos seguintes princípios: 

(…)  

II - excepcionalidade da intervenção judicial e da imposição 
de medidas, favorecendo-se meios de autocomposição de 
conflitos; 

III - prioridade a práticas ou medidas que sejam restaurativas 
e, sempre que possível, atendam às necessidades das 
vítimas; (...) 



  

- pena de prisão aplicada mediante 
o sacrifício da dignidade humana

- a prevenção do delito, atribuída por 
lei como uma das finalidades da pena 
privativa de liberdade, não é alcançada

- a retribuição ao criminoso 
não o responsabiliza

- tratamento à vítima é vergonhoso

- superlotação carcerária: deficit de 
373 mil vagas no sistema (CNJ, 2017)

A crise do 
paradigma 
punitivo



  

Necessidade de responsabilização 
efetiva do agressor, de se cuidar 
da vítima (reparação do dano) e 
de se restaurar o equilíbrio social

JUSTIÇA RESTAURATIVA: um 
novo modelo, baseado no 
conhecimento ancestral

* não é alternativo, é tratar 
adequadamente o crime

No que precisamos melhorar?



  

É um processo por meio do qual todas as
partes envolvidas em um ato que causou
ofensa ou dano reúnem-se para decidir

coletivamente como lidar com as
circunstâncias decorrentes desse ato

e suas implicações para o futuro.

Justiça Restaurativa 

A justiça restaurativa, em sentido amplo, é em regra definida 
como conjunto de princípios  normativos  que,  assim  como  

outras  teorias,  visa  responder  à  questão  sobre  como deve 
uma sociedade (re)agir diante do conflito. 

Giamberardino 

DEFINIÇÃO



  

apuração da culpa  ✖ solução do problema

foco no ofensor (vítima ignorada)   ✖
foco nas necessidades da vítima (ela 

participa)

estado, os profissionais de justiça e 
ofensor são elementos chave   ✖ 

dá voz e valor aos envolvidos, inclusive 
indiretamente 

JUSTIÇA TRADICIONAL VERSUS 
JUSTIÇA RESTAURATIVA 



  

● Prevenção

● Dar atenção às necessidades das partes, 
especialmente a vítima

● Tratar do ato lesivo (danos)

● Tratar das causas (motivações)

* não tem como objeto principal o perdão
ou a reconciliação, TAMPOUCO reduzir a 

reincidência ou tratar a superlotação

POR QUÊ?



  

  Justiça Retributiva     Justiça Restaurativa
    
                        
         
 

RACIOCÍNIOS DIFERENTES

Que leis foram infringidas?
Quem fez isso? 
O que o ofensor merece?

Quem sofreu danos?
Quais são suas necessidades?
De quem é a obrigação de 
atender essas necessidades?  



  

DA VÍTIMA: Informação / Sinceridade / 
Empoderamento / Reparação dos Danos

DO OFENSOR: Responsabilização (tratar dos danos, 
estimular empatia e responsabilidade, transformar a 
vergonha); Estímulo para transformação pessoal (cura 
dos males que o levaram ao crime, tratamento de 
dependência química ou de saúde); Estímulo para 
reintegração à comunidade (aprimoramento de 
competências pessoais); Prisão para alguns

DA COMUNIDADE: vítima secundária do crime, 
envolvimento na solução da questão / Construção de 
senso comunitário

NECESSIDADES E PAPÉIS 



  

Preventivamente

Fase pré-processual

Durante o processo

Após a sentença

QUANDO?



  

Círculos de Construção de Paz, 
Mediação vítima-ofensor,
Conferências familiares

Comunicação 
Não Violenta

* CAPACITAÇÃO

Como?



  

Celebração
Diálogo

Aprendizado
Construção de Senso

Comunitário
Compreensão

Restabelecimento
Apoio

Reintegração
Tomada de Decisão Grupal

Conflito
Sentenciamento

Tipos de círculo

Menos 
Complexos

Mais 
Complexos



  

O Círculo induz valores fundamentais: 
Inclusão, Conexão, Igualdade, 
Horizontalidade

 - Ao garantir o uso da palavra a todos,
   estimula a escuta e a fala qualificadas,
   levando a uma maior compreensão entre os
   participantes

- Dá  visibilidade  a  todos

- Garante a igualdade

POR QUE O CÍRCULO?



  

A ruptura paradigmática 
é o único caminho?

- abolicionismo penal

- aplicação da Justiça Restaurativa ao lado 
da Retributiva

- novo paradigma (restaurativo) deve ser 
construído aos poucos



  

 Papel do Ministério Público na 
construção de uma política 

pública de tratamento 
adequado de conflitos

RES. 118/2014 CNMP

 Papel do Ministério Público na 
construção de uma política 

pública de tratamento 
adequado de conflitos



  

- teoria nasce na área penal, mas o 
método começou a ser aplicado em 
outras áreas jurídicas

- JR x PRÁTICAS RESTAURATIVAS: uso da 
metodologia

   

 Justiça Restaurativa e práticas 
restaurativas

ONDE PODEMOS APLICAR PRÁTICAS 
RESTAURATIVAS?  

Escolas  -  Comunidades  -  Processos Judiciais  -  
Instituições Socioassistenciais e de Saúde  -  Local de 

Trabalho



  

Justiça Restaurativa na 
área da infância e 
juventude

2a parte



  

- mesmas mazelas do sistema de 
tratamento da violação penal 
praticada pelo adulto

- na proteção: dificuldades do 
trabalho em rede e 
do cumprimento da lei pelo 
poder público

- no Brasil: SINASE trouxe 
comando para a implantação da Justiça 
Restaurativa na área infracional



  

● tanto o regramento protetivo quanto o 
infracional seguem a lógica retributiva

● mudança de paradigma: inserir práticas 
restaurativas nas escolas, na rede 
socioassistencial e de saúde, nos 
acolhimentos, etc.

● tratamento do ato infracional pela via 
restaurativa

● cumprimento da medida socioeducativa 
com o modelo restaurativo



  

As experiências 
restaurativas 
em Ponta Grossa 
na Infância e 
Juventude

3a parte



  

Hoje duas equipes:
● CEJUSC
● CENTRAL ATENDIMENTO 

MPPR

Início: 2013/2014

Com capacitação 
realizada pela Ajuris

Trabalhos de sensibilização e 
criação de projetos para  
aplicação da JR



  

Política Institucional do MPPR

Projeto MPRestaurativo
e a Cultura de Paz

Objetivos:

- propiciar conhecimento e sensibilização dos 
membros e servidores
- estimular e orientar o desenvolvimento de projetos 
- divulgar e incentivar as práticas restaurativas 
junto aos servidores e comunidade
- contribuir para a melhoria da prestação 
jurisdicional, bem como para a prevenção da 
violência

Aberto em 19/02/2015



  

CEJUSC PONTA GROSSA

Área Protetiva
Encaminhamentos:
VIJ e REDE DE ATENDIMENTO

Socioeducação

Encaminhamentos: VIJ
 

- Em ações socioeducativas ou execuções de medida 
socioeducativa, ou seja, ao lado da justiça tradicional:

 caso copycat, caso tesoura 

- CENSE, SEMILIBERDADE E CREAS



  

ANO
Nº  Adolesc.
Encaminnha-

dos

LA com 
JR

Feito 
suspenso 
para JR

Reparação 
do dano

Nº 
CASOS 

SOLUCIONADOS
(COM CONSENSO)

REITERAÇÃO
INFRACIONAL

DOS 
SOLUCIONADOS

2015 21 12 3 1 3 0

2016 34 15 17 1 5 0

2017 44 11 17 1 11 4

2018 44 25 0 18 13 7

2019 15 9 1 4 7 2

2020 8 3 0 5 1* 0

2021 4** 1 0 0 0 0

TOTAL 170 76 38 30 40 13

Números de Atendimentos na área do 

adolescente em conflito com a lei CEJUSC
* junho/21

* 7 casos andando   ** 3 casos para práticas com famílias
*** 26 adolescentes não aderiram 



  

CENTRAL DE ATENDIMENTO DO 
MP EM PONTA GROSSA

Área Protetiva

Encaminhamentos:
Promotoria de Justiça IJ área cível (conflitos 
familiares)

Socioeducação

- tratamento do ato infracional pela Justiça 
Restaurativa: caso dano ao vizinho

Encaminhamentos:
Promotoria de Justiça IJ área infracional



  

Números de Atendimentos na área do 
adolescente em conflito com a lei – Central de 
Atendimento do MP

ANO

Nº 
CASOS 

ENCAMINHADOS
(boletins de 
ocorrência)

Nº 
ADOLESCENTES 
ENCAMINHADOS

Nº 
CASOS 

SOLUCIONADOS
(COM CONSENSO)

REITERAÇÃO
INFRACIONAL
DO TOTAL DE 

ADOLESCENTES 
QUE ADERIRAM (92)

2017 10 20 6 1

2018 24 35 14 6

2019 14 21 8 4

2020 5 10
0

*Há 4 casos em 
andamento 

0

2021 4 6
0 

*Há 4 casos em 
andamento

0

TOTAL 57 * 92 28 11 

* julho/21

* alguns B.O.’s contando com mais de um adolescente em conflito 
com a lei   ** 30 adolescentes não aderiram 



  

Parceria entre CEJUSC PG e IMM

Início: Colégio Estadual Borell du Vernay

(fundamental, médio e 
profissionalizante,

1700 alunos
155 funcionários)

* hoje: mais
Escolas estaduais

Escola restaurativa



  

● Mais de 170 
círculos de 
relacionamento 
com turmas, 
professores e 
funcionários 

● 16 Facilitadores 
da escola e 21 
alunos 
facilitadores

● Conflitos 
detectados: pré-
círculo para 
restaurativa ou 
mediação 

● 90% aprovação

Dados até 
2019



• Diminuição de atendimentos da patrulha escolar: 
desde início de 2016 sem ato infracional

• Diminuição de registros de indisciplina em atas:  
• Mudança na perspectiva de resolução de conflitos 

de alunos, pais, funcionários
• Compartilhamento de responsabilidades entre pais 

e escola
•  Discernimento entre a diferença de atos 

infracionais e atos de indisciplina
• Nenhuma ocorrência de brigas/violência física 

dentro ou em frente à escola
• Acolhimento, empatia, escuta ativa por parte dos 

facilitadores junto aos alunos e alunas
• Relações melhoradas com os Agentes I

Algumas conquistas da 
Escola Restaurativa Borrell



  

NA MEDIDA QUE EU PENSO

Projeto oriundo da JR, 
desenvolvido no CEJUSC PG

Objetivo: Ofertar aos 
(às) adolescentes 

que tenham cometido 
ato infracional, um 

espaço seguro de
 reflexão acerca de 

suas atitudes 
e consequências 

pretéritas 
e/ou futuras.

ANO

Nº 
ADOLESCEN

TES 
ENCAMINHA

DOS

Nº 
ADOLESC

ENTES 
QUE 

CONCLUÍ
RAM

REITERAÇÃO
INFRACIONAL
DO TOTAL DE 

ADOLESCENTE
S QUE 

ADERIRAM 
(269)

2015 74 45 10

2016 100 78 23

2017 70 43 19

2018 75 47 10

2019 70 53 9

2020 8 3 0

TOTAL 397 269 71



  

Lei Municipal 12.674/2016

Dispõe sobre a Política Pública de 
Implementação de Práticas 

Restaurativas no Município de 
Ponta Grossa

* criação de um Conselho Gestor

Política Municipal Restaurativa



  

Fluxo da 14a PJ PG no ato 
infracional 

  ❶ não havendo 
adesão da vítima, é 

possível que a 
medida reparativa 

possa ser realizada 
em benefício do 

adolescente, sua 
família e da 
comunidade

❷ pressupõe 
reconhecimento

do ato

* PAAI – procedimento 
de apuração de ato 

infracional 

* Oitiva informal 
restaurativa 

* Patrulha Escolar 
Restaurativa



  

https://www.tjpr.jus.br/documents/12054912/12510540/Cartilha+Pr
%C3%A1ticas+Restauradoras+-
+O+empoderamento+por+meio+do+di%C3%A1logo.pdf/1a0a04e4-
549e-d0f9-16d7-78fb715d88f0

Instituto Mundo Melhor - IMM



  

Embora esse trabalho não vá consertar o 
sistema neste momento, pode ser que 
conserte a vida de alguns...
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